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Nr. 145. Brașovii, Dumineci 3 (15) Iulie 1888.

2STou. a'ocnamer.tu solvare. Da, se pregătesce o di- 
solvare, der acesta este disolva
rea partidei d-tale. Republicanii 
nu’ți voră mai urma căci acum ai 
numai aplausele dreptei. Succe- 
sulă d-tale s'a finită. In cjiua când 
vomă serba serbătorea revoluției, 
de care ai vorbită, der pe care 
nu o pricepi, nu va fi glorificată 
ună bărbată. care vine înaintea 
representanței naționale numai 
spre a o defăima, ci se va glori
fica marea ideă a suveranității 
naționale prin corpurile legiui- 
tore.11

In urma acestei apostrofări ge
neralulu Boulanger perijendu-ș! 
cumpătulu (Jise, că ministrulu 
Floquet a vorbită ca unu „aju
toră de dascălii rău crescută11 și 
strigă, că Floquet a „mințită cu 
nerușinare11.

In urma acesta s’a cerută cen- 
sura contra lui Boulanger, care 
iritată s’a urcată pe tribună și a 
cțisă: „După ce mi s’a luată li
bertatea cuvântului, apeleză la 
țeră și ’ml dau demisiunea ca de
putată.11 Apoi s’a depărtată.

Camera a pronunțată c.ensura 
în contra lui Boulanger, care pre
cum s’a dovedită era dinainte ho 
tărîtă ași depune mandatulă.

Schimbările de cuvinte între Flo
quet și Boulanger au mai avută 
încă o urmare fatală pentru celă 
din urmă, căci dândă nascere unui 
duelu între ei, acesta s’a terminată 
prin rănirea gravă a lui Boulanger.

Scenele petrecute în camera 
francesă ne arată mari desbinări 
și neînțelegeri intre partidele fran- 
cese. Acesta aparițiune e fatală 
pentru Francia — der și mai fa
tală este ea pentru idea libertății 
popbreloră, căci ori-cum amu ju
deca lucrurile, trebue sâ recună- 
scemă că adevărata libertate po
litică și națională a răsărită pe 
păinentulă Franciei.

„GAZETA TRANSILVANIEI”.
Cu I Iulie 1888 st. v. s'a deschisă nou 

abonamentu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: 
pe trei luni 3 ii. 
pe șese luni 6 ti. 
pe unu anti 12 H.

Pentru România și străinătate: 
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unu ană 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușorii .și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cart se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuritfi și 
a arăta și posta ultimă.

Administraiiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovă, 2 Iulie st. v. 1888.

Pilele de eri și de alaltăerl au 
foștii de reu auguru pentru Bou
langer și partisanii sei.

.Joi generalulu Boulanger s’a 
presentatu a doua oră în camera 
trancesă. Deja aparitiunea lui a 
dată nascere unui sgomotu asur- 
<]iroru, care ajunse la culme când
a începută a vorbi cerendă se se 
disolve camera.

Camera, cjise Boulanger —e a<|l 
compusă numai din fracțiuni ne- 
putinciose și de aceea trebue di- 
solvată; camera nu are decâtu 
maioritățî din casă în casă și pro
grame negative, ea nu mai are 
persone capabile de a forma mi
nisterială. O asemenea stare de 
lucruri nu mai pote dura 15 luni 
tără se pericliteze republica.

..In numele unui jumătate mi- 
lionu de alegători11, esclamâ Bou
langer, „propună disolvarea came
rei. ^li-am tăcută datoria și este 
acum la rendulft d-vdstre să vi-o 
faceți11.

Vorbirea generalului Boulanger 
a tost întreruptă de dese strigări 
ironice din partea republicanilor^. 
Ministrulu-președinte Floquet i-a 
răspunsă îndată. Elu clise între 
altele, că maioritatea generalului 
Boulanger nu e numai o maiori- 
tate din „casu în casu,“ ci una mai 
solidă, căci ca se află totă pe 
băncile dreptei, adecă ale monar- 
chiștiloru.

Aserțiunea acesta a fostă ur
mată de unu sgomotu mare de 
pe băncile dreptei și de nisce 
scene turbulente.

„Ai lovită în față adevărulă11 
strigă unulă din drepta, er altulă 
adause: „Apelați la țâră decă
aveți curagiu!11 Ministrulu-preșe- 
dinte Floquet abia putu continua 
vorbirea sa.

Intorcendu-se spre generalulu 
Boulanger dise Floquet: „Nu te 
sfiescî de a defăima camera și de 
a ataca pe republicani. Nu te-am 
recunoscută niciodată ca ală nos
tru. Celă mai moderată dintre noi 
a făcută mai mari servicii Re- 
publicei, decâtu poți d-ta să i faci 
reu. Nn sciu ce dictatură crecji 
d-ta a-o posede. Vorbesc! de di-

Doreamă să-mi mai aducă aminte 
de timpurile trecute; însă ună ordină 
ală Foreing-Officiului m’a silită să mă 
reîntorcă în grabă la postulă meu.

Vă potă spune, că noua alianță ruso- 
germană, după date și informațiunl po
sitive, este pusă pe nisce base forte pu
ternice.

Acestă alianță se pote considera 
ca împlinită.

Călătoria împăratului Wilhelm II la 
St. Petersburgă nu are de scopă decât 
ratificarea alianței.11

Acestea suntă mărturisirile lui Sir 
Whit.

Pe de altă parte, o personă care lo- 
cueșce în Viena si care e înposițiă de a șei 
ce se petrece în cercurile diplomatice, scrie 
„Epoceiu următorele: „Aici circulă sgo- 
motulă, că în privința cestiunei Bulga
riei ună acordă comună s’a stabilită 
între Germania și Rusia pentru detrona
rea și isgonirea prințului de Coburg. O 
acțiune comună în acestă sensă este 
iminentă11.

Să ne așteptămă der în curendă la 
grave evenimente. *

S-til Petersburgu. „Gazeta de Moscva11 
vorbiudă de apropiata sosire a lui Wil
helm ală II, <jice că Germania va 
găsi pe Rusia mulțumită de a primi a- 
sigurărl paclnice și dispusă a împăca di
ferențele , a uita neînțelegerile trecute, 
a evita cele din viitoră; ea este fericită 
d’a pute coopera la manținerea păcii 
generale, der firmă decisă să persiste în 
politica sa independentă, care garanteză 
echilibrulă Europei, și să nu sacrifice ni- 
mică din interesele sale din Orientă.

Alianța ruso-germană și detronarea 
prințului Koburg.

Joi noptea, Sir Whit, ambasadorulă 
Angliei la Constantinopolă, a trecuta prim 
gara de Nordă dela BucurescI venindă 
din Londra spre a se întdree la postulă 
său. Plecată acum câte-va săptămâni 
din Constanținopole in virtutea unui 
concediu, de două luni, d-sa a fostă 
nevoită, în urma unui ordină ală guver
nului seu, să se întorcă grabnică la post. 
O depeșă datată din Viena, anunță d-lui 
Lascelles trecerea lui Sir Whit prin gara 
din BucurescI, cu Erpress-Orient. înști
ințată la Sinaia, d-lă Lascelles a mersă 
directă la gara de Nordă. unde a aștep
tată pe colegulă său. Imediată după 
sosirea trenului, Sir Whit s'a închisă 
într'o cabină unde a stată cu d-lă Las
celles aprope două ore. „Epoca,11 înști
ințată, a rugată pe unulă din amicii ei 
să mergă la gară și să aibă o întreve
dere cu Sir Whit.

Ministrulă Angliei a spusă urmă- 
torele:

„Aveam ună concediu de două luni 
și ’ml regulasemă astfelă afacerile, ca să 
mă potă opri optă cjile în BucurescI, 
unde am mulțl prietini, și unde am lă
sată suvenirile cele mai bune.

„Nu este scopulă nostru a enumera 
și mai departe aceste probabilități. Nici
decum însă nu credemă a fi la locală 
său, ca Englesii să se lase a fi loviți în 
ondrea loră prin atacurile ce le îndrep
tă asupră-le pressa continentală.11

SCIR1LE DLLE1.
Li 9 Iulie c. s’a ținută în Budapesta 

o conferență a profesorilorii dela Ș'vlcle 
medii comunale și confesionale din țeră 
cu scopulă de a se consulta asupra mij- 
loceloră de îmbunătățire a sorții profe- 
soriloră. Puțini membri s’au presentată 
la acestă conferență. S’a luată hotărîrea, 
ca să se trimită din partea conferenței 
ună memoranda la adresa dietei și a 
ministrului de instrucțiune publică, prin 
care să se ceră punerea în vigore a 
legei promise și puse deja în vedere cu 
privire la pensionarea profcsoriloru dela 
școlele confesionale și comunale. Confe- 
rența constata necesitatea de a se statori 
pentru numiții profesori o lefă minimă 
de 1150 fl., precum au și profesorii sa- 
larisațl dela stată și în legătură cu acesta 
să se ia disposițiunl pentru îmulțirea 
lefei la câte 5 ani de servițiu. Pe lângă 
acestea conferență a hotărîtă, ca prin 
intervenirea ministrului instrucțiunei pu
blice, să se ceră dela ministrulă de co- 
municațiune favorea de liberă parcursă 
pe căile ferate ungare pentru numiții pro- 

| fesorl. — Pre câtă stimă profesorii dela 
școlele medie române n’au luată parte 
la acestă conferență.

♦ * *
Pertractarea de comassare în Feldiora, 

fixată pe Joia trecută, s’a ținută tăr’ de 
nici o piedecă. Sătenii de astădată au 
strălucită prin absența loră Comisia 
judecătorescă rămase aprope singură.

♦ 
A A

Cetimă în „Kolozsvâr11: „George 
Moșnegii, notarulă cercului Ulieșului de 
Câmpiă, s’a retrasă din postulă său. Ar 
fi de dorită, ca în acestă cercă valahă 
să se alegă ună notarii maghiarii energică, 
care să aibă o misiune ponderosă din 
punctă de vedere națională și culturală11. 
— At.ragemu atențiunea Româniloră ale
gători din acelă cercă asupra acestora 
vorbe; să bage bine de semă cui îșl 
voră da voturile cu ocasiunea viitorei 
alegeri de notară.

* 
* *

Studenții unguri dela universitatea 
din Clușiu, cari au luată parte la jubi- 
leulă de 800 de ani ală școlei din Bo
logna, au visitată și pe Ludovicii Kos
suth în villa sa dela Turină. Acesta i-a 
primită forte amicabilă și i-a chiămată 
și la mesă. Studenții din Clușiu au ră
masă încântați de „marele Maghiară11.

* * *
In România orl-ce industria națio

nală începută merge cu pași re
pezi spre perfecțiune, scrie „Coope- 
ratorulă Român. De câtva timpă numai 
diferite ramuri de industrie au în
cepută a naște și aci în Brăila, și unele, 
precum fabricarea chingeloră de cânepă, 
cu deosebire cele din atelierele D-loră
I. Boantă și N. Banu, au ajunsă la 
ună astfelă de gradă de perfecțiune, în 
câtă nu numai 
gile lucrate în 
întrece cu mult.

Anglia și întrevederea din Petersbnrgn.
A făcută o neplăcută impresiune îu 

cercurile englese, că de Marea Britanică 
se vorbesce așa de puțină și mai că nu 
se ia în seină când e vorba de alianța 
dintre împărății, n'a fostă amenințată 
nici chiar în disc.ursulă tronului germană. 
Cu privire la acesta scrie „Morning- 
Post“ între altele:

„Anglia nu este o putere, căreia să 
nu ’i se dea atențiune, când e vorba de 
raporturile mariloră puteri europene. Din 
contră, pănă când ea urmeză politica lui 
Beaconsfield, Anglia mai multă pote in- 
fluința asupra acestora raporturi, decâtu 
ori care altă putere din Europa.”

„Nu se pote nega, că modulă cum 
Anglia multă timpă a purtată politica 
sa esternă, a făcută pe alte state să nu 
înțelegă avantagele ce le-ară pute da 
ea ca aliată. Der neîncrederea în poli
tica esternă deja nici la noi nu mai e- 
sistă.

„Presupunerea, că Anglia țâră nici 
ună păcată se pote desconsidera, din 
causă că nu s’a schimbată într'o mare 
tabără, e o absurditate ; 30,000 de oștașl 
români au hotărîtă sortea răsboiului dela 
Pleva.“

„Diu părți militare competente s’a 
făcută provocare și la împrejurarea, câtă 
folosu ar pute aduce marina englesă 
Germaniei și aliațiloră sei în casulă unui 
răsboiu generală. Decă ar asigura chiar 
numai litoralulă italiană, și în casulă 
acesta pe 300,000 de ostași italianl i-ar 
pune în posibilitate de-a lua ofensiva 
și ar da Germaniei posibilitatea de-a 
aplica cu 200,000 de omeni mai mulțl 
la granițele orientale.11

că rivaliseză cu chin- 
străinătate, der le și 

* *
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Cetimă în „Românulă“ din Bucu- 
rescl: „Comisiuuea însărcinată, cu stu- 
diarea cestiunei școleloră comunale a 
ceruta în raportulă său clădirea a opt it 
școli comunale și tina comercială. Tote 
aceste școli voră fi clădite după celă 
mai nou și mai igienica plana: spațiose, 
cu ferestre mari, săli de recepțiune, loca 
de gimnastică etc., tote de modela. Mai 
alesă școla comercială va fi clădită cu 
atențiune și artă“.

* *
In dina de 28 Iulie st. n. se vora estrada 

bilete de cătetoriă pană la Budapesta pen
tru mersa și întorsă cu taxă de 50% 
dela tote stațiunile călei ferate aflătore 
pe liniile Clușă-Brașovă, Ghirișă-Turda. 
Cucerdea-Tergulă-Mureșului, Teușă-Alba- 
Iulia și Copșa mică-Sibiiu. Biletele vora 
fi valabile pentru 14 dile. La reîntor- 
cere se pote călători cu aceste bilete și 
pe trenulă accelerata, avendă a se plăti 
diferența de taxă între trenulă de per- 
sone și accelerata.

Din comitate.
Raportele corniteteloru administrative 

pe luna lui Iunie.

Comitatulti Albei de joșii. Comitetulă 
șl-a ținuta adunarea în 11 Iulie sub pre- 
sidiulă fișpanului br. Colomana Kemeny.

Viceșpanulă raporteză, că deja este 
gata plănuia pentru clădirea miei mari 
cărsănnl militare în Abruda. Casarma 
va costa numai în ceea ce privesce edi- 
ficiula 140,000 fl.

Comitetulu a luata cu mare bucurii 
la cunoștință, că restanțele de dare, cari 
în acestu comitata urcă la colosala sumă 
de 800,000 fi., au începută se scadă, așa 
că cu finea lui Iunie au rămasa restanță 
mimai 759,399 fl. 61',<> cr. Abună-semă 
că numai unui zelă escepționala din par
tea esecutoriloră este a se datori acesta 
scădementa considerabila ala restanțeloră 
de dare. Cu tote acestea pe lângă res
tanța de 759,399 fl. 611 cr. dare di
rectă, comitatulă mai datoresc-e și o altă 
restanță de 49,206 fl. 48 cr. dare mi
litară .

Inspectorate de școle Gaspar Jănos 
„îșl împlinesce cu multă sîrguiuță cliiă- 
marea sa, elu este de față pretutiudenea, 
chiar și în cele mai depărtate locuri, unde 
pote se aducă servirii învățământului și 
maghiarismului. “

Starea sanitară a locuitorilor^ a fostă 
mai avantagiosă ca în luna lui Maiu. 
S'au bolnăvită de difterită în luna Iulie: 
în Aiudă 8, au murită 5; în Găbudă 8, 
au murită 3; în Alba-Iulia 2, au murită 
amândoi. De trăsnetu au fostă lovite 3 
persone, sinucideri s au întâmplată 2.

întâmplări diferite.
Loviți de fulgeru; morte subită. 

Ni se comunică din comitatulă Sălagitilui 
următorele: „In Gurăslăulă ungureseă 
2 omeni, reîntorcendu-se dela cârnpă a- 
casă, au fostă loviți de fiilgeră, murindă 
imediată. — Lazar Antoniu, comerciant 
în Șimleulă Silvaniei, a reposată prin 
morte subită. “ — A. B.

Verfulu Lerescului (munții Făgărașului), 
în 1 (13) Iuliu 1888.

Marcarea liniei de frontieră intre Unga
ria și România pe cresta „Petrii Craiului^, 
unii buclietf' de rose de Alpl și continuarea 

inarcărei la Tămașiul.i mare.
In urma tractatului încheiată s’a de

cisă, ca linia de frontieră între Austro- 
Ungaria și România să se reguleze și 
marcheze la fața locului prin ridicarea 
de stelpl și movile de liotarniciă la mar
ginea teritoriului respectiveloră state 
interesate.

Spre efectuirea acestei lucrări s’a in
stituită, precum scimă, o comisiune in
ternațională cu 8 secțiuni. In teritorială 
comitatului Făgărașului funcționezi spre 
acestă scopă secțiunea a IV, care șl-a 
începută lucrarea sa în 15 Iunie a. c. 
în pasulă Branului „La Cruceu în punc- 
tulă din Drumulă față de vama română 
dela Giuvala. Continuându-șl lucrările, 
comisiuuea în 29 Iunie a ajunsă la mun
tele Vlădușca dela pdlele „Petrei Cra
iului. “

Petra Craiului, situată între comuna 
Zernesci și comunele Branului, are o în- 
nălțime de 2241 metri și fonneză ună 
colosă de stâncă de sine stătătoră, între 
muntele Buceciu și munții Făgărașiu, 
estindendu-se în direcțiune dela Nordă 
spre Sudă cătră România dela Zernesci 
pănă la comuna Rucăru în România. O 
formațiune propriă și unică în felinlă 
său are Petra craiului, ceea ce prea bine 
o caracteriseză și numirea de Petra Cra
iului, căci privită și de josă și de susă 
este majestosă, este împunătore. Nu 
este munte, ci este adevărată o petră 
colosală: ună lanț de stânci înșirate 
strînsă una lângă alta, cari înălțindu-șl 
mândru fruntea pănă la mărimea arătată 
mai susă, la radele sorelui și cu deose
bire la lumina lunei, oferă privitorului 
ună aspectă pomposă îmfrumsețată de 
lumina argintie sclipitore, ce o răsfrâng 
maestosele stânci ale Petrei Craiului.

Dela punctul din Vlădușca linia de fron
tieră se ridioăspre Vestă pe costele Petrei 
Craiului pănă la înălțimea dela piramida 
unde este punctul trigonometric cu stâlpul 
de,frontieră Nr. 201 și de aci duce peste 
ascuțita crestă a Petrei Craiului pe de- 
supra primejdioseloră prăpăstii în direc
țiunea sudică pănă la punctulă 202 sub 

care la piciorulă Petrei Craiului în pră
pastia de josă spre Vestă se legă ver
dele pișcă ală Tămașiului acoperită de 
păduri de bradă și de pășiunl grase de 
munte.

In astfeliu de mîprejurărl comisiu- 
nea și mulțimea de lucrători trebuincioșl, 
sciindu că în fjiua următore, în 30 Iunie, 
este a se marca linia de frontieră pe pri- 
mejdiosa crestă a Petrei Craiului avendă 
de a se aședa la piramidă în punctulă 
201 și apoi desupra Tămașului în punc
tulă 202 câte ună mare stâlpă de.ștejară 
anume pregătiți spre acestea, în astfelă 
de împrejurări cjeu toți erau seriosu în
grijiți pentru efeptuirea lucrăriloră ce 
aveau să. se facă în dina următore.

Pentru ca aceste grele lucrări să se 
potă face într’o cJL s’a îngrijită din bună 
vreme, ca stelpulă nr. 201 să se scoță 
la piramidă, eră celă cu nr. 202 la res- 
pectivulă punctă pe veriulă Petrei-Cra
iului dendu-se spre acesta muncitori din 
ajunsă.

In 30 Iunie dimineța pe la 10 ore, 
comisiunea după o călătorii călare de 3 
ore dela vama Branului din „La Cruce“ 
unde se reîntorse în diua premergătore, 
se afla în valea din muntele Vladușca 
dela pdlele ostice ale Petrei Craiului. 
Toți priveau spre falniculă verfă și spre 
seriosă amenințătorea crestă a petrei, er 
pe costele petrei se vedeau numeroși lu
crători, cari tăiau în direcțiunea liniei 
pădurea, și cari mai susă cu mari sfor
țări scliimbându-se în continuu unulă pe 
altulă duceu cei doi stelpl cătră loculă 
destinațiunei loră.

După aședarea stâlpului nr. 200 din 
I vale, și după unu dej ună întăritoră mem
brii coinisiunei punctă la 12 ore din di 
au pornită spre a se sui și a’șl împlini 
lucrarea la cele 2 puncte din cresta Pe
trei-Craiului.

Membrii presențl ai coinisiunei au 
fostă din partea Ungariei domnii: pro- 
tonotaru comitatensă Ionă Turcu, eăpi- 
tanulă c. reg. de mapare Șiandru-ingine- 
rulă reg. Kovâcs, și prim-pretorele Bra
nului Alecsandru Belle, er din partea 
României domnii majorulă inspectoră 
Segârcianu, căpitanulă de mapare Spi- 
roiu și căpitanulă de dorobanți Teodoră 
Ionescu.

încă înainte de pornire locuitorii cu- 
noscuțl cu posiția locului, spuneu că pănă 
la piramidă trebue de regulă 4 ore spre 
a nu se prea eșofa căletorulă , eră dela 
piramidă pănă la punctulă 202 din causa 
grosniceloră prăpăstii și formațiunea as
cuțită a crestei Petrei Craiului, mai că 
nu va fi possibilă să trecă nici măcară 
omulă fără de nici o povară acestă di
recțiune, și așa numai prea rară âmblată 
de cătră câte ună anume venătoră mai 
dedată cu atari escursiunl primejdiose.

Toți grăbeau ca să nu întârejiă cu 

timpulă. Mai întâiu a pornită căpita- 
nulu c. r. Șiandru și îndată după elă 
protonotarulă Turcu, inaiorulu Segârcianu 
și toți ceilalți membri. Timpulă era cam 
întunecată de puțină negură secă. Mem
brii comisiunei și însoțitorii loră asudau 
toți suind bărbătesce, și cu tote aceste 
însă glume mai bune și mai așa în con
tinuu se făceau mai înveselindă mai in- 
grijindă când pe unulă când pe altulă.

Inaintândă astfelă pe repedele pre- 
țipișă ală petrei și peste săritorea de 
stâncă dela adăpostulă oiloră, căpitanulă 
Șiandru a ajunsă la piramidă în verfulă 
Petrei-Craiului în 1 oră și 50 minute, 
după elă au sosită și ceilalți trei domni 
și au dispusă aședarea stâlpului nr. 201.

O ploie desă și ună velită subțire 
șuerătoră făcură pe cei patru domni a 
se a.șecja sub 2 umbrele mari de ma
pare, în care timpă căpitanulă Spiroiu 
acolo susă pe cresta Petrei-Craiului ne-a 
omenită c’uuă veritabilă vină de Dră- 
gășiani. (Va urma.)

ZernescI, 30 Iunie st. v.

Examenele scalelor» din Zernesci. 
Instrucțiunea ce se dă în scolele popo
rale viitoriloră cetățeni este pentru noi 
Românii, cu deosebire în timpulă de as- 
tădl de mare însemnătate. Căci numai 
prin o adevărată și temeinică cultură, 
răspândită pănă în cea din urmă colibă 
țărănescă, ’șl pote asigura poporală ro
mână esistența sa, și, îșl pote pregăti uu 
viitoră mai bună. Er starea culturală 
a unui poporă va fi astfelă, după cum 
suntă școlile și învățătorii ce’i are ți 
după cum aceștia sciu să’șl împlinesc! 
greua der frumosa loră chemare.

Esamenele școleloră din Zernesci 
ne-au dovedită, că d-nii învățători d- 
aicl nu numai că ’șl pricepu chemarea 
loră, der îșl și dau totă silința a-i co
respunde cu mare consciențiositate și cu 
bună succesă. In tote patru clasele 
școlarii au dată preste totă răspunsuri 
bune, respicate și sigure, ceea ce arată 
că copiii au pătrunsă materialulu luatu 
peste ană și suntă dedațl se cugete. 
Progresulă făcută de copii în tote sta
diile a fostă pe deplină mulțămitoru. c ’. 
deosebire însă în limba română a fost’’ 
preste așteptare. Era o plăcere a ascult 
cu ce curagiu și câtă de bine declama i 
micii RomânașI poesii destulă de lung, 
și grele pentru ei. Au declamată di u 
fiecare clasă câte doi bieți și câte oco- 
piliță. Ună școlară din clasa III a de
clamată pe „Peneșă Curcauulă“ der cu 
o astfelă de ținută voce și gesturi, că a 
pusă în uimire publiculă ascultători'. 
Cântările tote naționale, au fostă bine a- 
lese și esecutate, asemenea și scrierii . 
în trei limbi și desemnurile frumose ș 
forte curate.

Suntă vrednici de totă lauda bra
vii noștri învățători peutru zelulă neo
bosită ce șl’lă pună în instruirea tinere- 
loră mlădițe cărora șciu să le facă scola 
plăcută, atrăgătore și folositore.

La esamene a asistată totă inte'.i- 
gința din locă și multă poporă. Dom- 
nulă protopopă sub a cărui conducere

FOILETONULU „GAZ-JTRANS? _
CORNULU.

— Schiță, de Traiunfi H. Popit. — 
(Fine.)

UI.
Ionelă mâna turma în zori de c]i la 

pășune. Desmerdată de credincioșii săi 
câni, elă pă.șa a lene pe urma oiloră. 
înaintea lui elă nu vedea alta, decâtă 
laculă cu trestia din elă, spumele cu 
crăiasa loră. Pe ierbă rouă se vedea se
mănată cu bobi de argintă. Deplină 
odihnită îșl scose fluerulu și cântă o 
doină așa de cu duioșia. Nu făcu însă 
mulțl pași, când etă sub o tufă de mă
ceși clipea la radele sorelui ună obiectă 
ore-care. Elă îșl lăsă turma la o parte 
și grăbi pașii dreptă spre tufișu. Și ce 
să-i vedă ochii? Ună comă frumosă de 
venătore zăcea pe erbă. îlă ridică, se 
uită bine la elă și încercă să strige din 
elu. Der cornulă nu suna, căci nu-șl cu- 
noscea stăpânulă. Ionelă îlă vîră în straiță 
și grăbesce după turmă.

Din tufele vecine, pe o cărare ce 
bate dreptă în gura poenei, elă aucji 
șdpte de omă. Cine să fiă ore, îșl dicea 
elă. Bălană începu a lătra. Ionelă îlă 

făcu să tacă. In momentulu acesta etă 
unu moșnegă și o copilă eșițl clin gro- 
sulă pădurii se’ndreptă ață cătră elă! 
Pastorală stă uimită, neputendă grăi 
nimică. Străinii, după ce se apropiă bi- 
nișoră, dau binețe.

— Să trăescl, moșule, răspunse voi- 
niculă, der cine v’aduce p’aei, pe unde 
nu se prea abată omeni ?

— 0, Domne, bunulă meu copile; 
cine ne-aduce p'aci ? Năcazulă și nevoia, 
sila și fomea.

— Așa, sunteți necăjiți?
— Năcăjiți, nepote, necăjiți.
Florica, în vreme ce tatălă său grăia 

cu Ionelă, se trage la o parte și smerită 
cu inima îșl ațînteșce capulă în pămentă 
ștergendu-șl lacrimile cu fodorii cămășii. 
Păstorală de dragulă ei încremeni. Hă 
cuprinse mila de ea, și lăsândă pe moș- 
negulă, s’alătură lângă Florica, îi prinde 
mâna, îi netedesce bărbia și....

Bătrânulă îi privia cu dragă. „Ce 
bine ar fi — îșl gândia elă — n’am mai 
umbla de-a pustiulu-. Scia elă ce gân- 
desce:'

Ionelă se'ntorse erășl Ia bătrână, îlă 
pofti se ședă pe-ună șghiabă, scose din 

traistă cașă, pâne și puțină beutură și-lă 
îmbiâ cu ele. Bucurosă și mulțămindă, 
moșă Toderă le primi. In vreme ce mânca 
bătrânulă, ochii tineriloră îșl vorbiau 
așa de multe. Der ce folosă, că Florica 
părea că-i dice : nu potă să lasă pe bietă 
tatălă meu.

— Uite, Florică, cjise moșnegulu, 
după ce sfir.și mâncarea, uite, țină-mi-te 
Dumnedeu, cornulă cu care buniculă tău 
eșia la venătore. Cum a ajunsă elă aici? 
Cine să-lă fi străcurată în mânile nepo
tului ăstuia ?

— De giaba mă întrebi, tată. — 
răspunse copila mijindă de sub coda 
ochiului pe Ionelă.

De unde-lă ai copile ?
— L’am aflată ecă numai câteva 

minute înainte de ce venirățl.
— Săracă cornulă tatălui meu. Ce 

dile bune erau atunci.' Ni l’a luată bo- 
erală la care slujam și care ml-a dată 
drumulă în lume, nu-lă rabde Maica 
sfântă, pentrueă n’am închinată pe Flo
rica pofteloră lui. Scia elu că ce am 
mai scumpă e cornulă ăsta, se ml-lă 
dai, deci, cu orice preță să ml-lă dai.

- Nu se pote, moșă Todere. Mai 

curendă îți dau turma cu tote ale ei și 
ine dau și pe mine, numai cornulă nu.11

Scia elă ce dice; bătrânulă mâhnită 
voi să plece, der Florica îlă reținu.

- - Să-mi dai cornulă. cornulă cu 
orice preță!

— Se-ini dai pe Florica. Florica cu 
orice preță!

— Se faceți ce veți vrea, răspunse 
Florica.

Turma într'acestea păscea din ierbă 
grasă și mole. Clopotele mânate de unu 
ventă ușoră scoborau spre stână și dim
preună cu ele oile ce-'.șl așteptau mul- 
sdrea. Turma ajunse la stână. Florica 
se îndrăgia cu midrele legându-le flori 
la cornițe și gruraadl, ijicemlu-șl „așa-nii 
legamă și eu, când eram ca voi nepri
cepută. Pân’ce venia moșnegulu cu pas
torală bănănăindă într’una. despre corn t 
și vieța păstorescă, Florica merse in 
stână, luă două gălete, se puse în u>a 
strungei și începu a mulge. La sosirea 
loră. ea îi întîmpinâ cu găleata plină.

Păstorulă uimită de hărnicia ei, în
dreptă pe moșnegulă în stână să odih- 
nescâ nițelă și ia o găletă de mulsă. 

, Florica îi pândia pașii și se purta cu 
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s au ținutfl, a adresata la fiecare clasă 
câte o vorbire potrivită, împărtășindă 
scolarilora sfaturi bune și de folosa. 
După esamenă a urmata împărțirea pre- 
miilora, dăruite de dlu profesora gini, 
din Brașova Lazara Nastase, pentru cari 
primescă multămită și pe acestă cale.

Z.

Literatură.
„Meseriașulu Românu“, foiă pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pen
tru meseriași și toți iubitorii de meserii. 
Apare în Brașova de 2 ori pe lună în 
mărime de câte o colă și costă pe 6 
luni numai 60 cr., pe 3 luni 30 cr. Re
dactară și editară.- Bartolomeiu Baiulescu.
— Nr. 13 dela 1 (13) Iulie conține: Pro
gresele electro-technicei. — Despre ra- 
portulă ce esistă între cliemiă și între 
artele plastice, în specială între pictură 
(Conferință de Nicolae Teclu, fine.) — 
Principalele alliage industriale, de A. H. 
Stefaneseu. — Istoria unui defectivă — 
Spre seră (poesiă), de Victoră Bilciu- 
rescu. — PovățuirI și reguli pentru cei 
cari se scaldă în apă rece. — Feliurite 
pentru meseriași. — ScirI economice și 
industriale (Invențiunea unui Română 
în Parish. Desvoltarea industriei în Ro
mânia. Convențiunea de comerciu dintre 
România și Austro-Ungaria). — Multe 
și mărunte. (Sub rubrica acesta se cu
prinde o eolecțiune de scirl interesante).
— Diverse. — Glume. — Anunță.

Convocare.
Conformă decisiunei luate la 8 Maiu 

a. c., adunarea generală a Despărțămân
tului XI (Selagiană) ală Asoniațiunei tran
silvane pentru literatura română și cul
tura poporului română este convocată 
în comuna Domimt pe (> Augustă st. 
«. a. c.

Totă atunci și în aceeași comună îșl 
va ține adunarea generală și Reuniunea 
femeilorii române Selagiane.

La aceste adunări generali sunt in
vitați a participa toți membrii despăr
țământului și ai Reuniunei, precum și 
toți aceia, cari se intereseză de cultura 
poporului românescu.

Ș i in 1 e u , la 5 Iuliu 1888.
Pentru presidiu:

A. Cosnia,
actuariu alu Despărțeinentului 
și secretariu ală Reuniunei fe- 

meiloră române selagiane.

Instrucțiuni neutru cei cari se scaldă 
în apă rece.

Suntemă tocmai în sesonulă băiloră 
reci. Etă câteva povețe și reguli pen
tru cei cari le folosescă:

1. Nu te scălda în apă rece (să 
nu fie mai rece ca 14° R.) și timpă 
prea îndelungată (de regulă */., oră). 
Nu te scălda când ești forte iritată, 
emoționată și peste totă când ești in
dispusă seu nu prea bine.

mulsulă. Ionelă vădendu-i sporulu îi 
apusă rnâna drepta șl-o sărută pe o- 
brazu.

Se sci, îi c}ise elă, câtă e de dulce 
vieța dela codru, te-ai face o căpridră 
și în totă dimineța săltaria-i prin isvdre 
prin vesele poticl.

Și tu se sci ce amară-i a nostră 
pribegiă te-ai face soțu pe drumuri cu 
dulcele meu tată de ții ceva la mine. Eu 
sciu că tu ești bună....

— Sunt prea din cale afară, Flo
rica dragă, bună. Der nu’ml potă lăsa 
turma, nici codrulă, nici isvorulă ce-mi 
mângâia adese suspinele ce crescă din 
inima’ml rănită. Vădut am ș'astă ndpte a 
lacului crăiasă eșindă din spume d'albe... 
O ce frumdsă fată...

— Și eu Jvădut’am dragă, voiniculă 
codrului, pândindă ună ursă pe cale. 
Elă mândru, ca și tine, a revărsată în 
mine simțiri nepovestite, gândiri ne mai 
gândite de omeni pământeni. Elă se- 
menă cu tine la față și la brațe, la ochi 
și la sprâncene, la tote ce ai tu.

— Der cornulă ori ce-ar face bă- 
trânulu teu tătucă eu nu o să i-lu dau.

— Nici elă nu va să-l ceră, când tu....

— Când eu pe tin’ te-oiu cere, așa 
Florică dragă ?

— Așa-i, Ionelă iubite. Să ții tu 
cornulă nostru, er eu să-ți țină iubirea.

A
Eșia din strungă turma. Bătrânulă 

cu Florica și tînărulă păstoră ședeau în 
pragulă stâncei vorbindă de cjile bune.

— Der ce mai vrei, moșă Tdderă ? 
Nu te-ai simți în lume destulă de noro
cită să-mi dai mie copila cu care pănă 
acuma pe drumuri ai umblată ? Eu am 
o turmă alesă ce pasce îu vechii codrii 
așa de fericită. De ce să nu fimu și noi 
prea fericiți?

Nu'ml pasă, măi nepote. Să fiă a ta 
Florica, să fiă ală meu cornulă.

— Să fiă, dragă tată, și eu vreu ca 
se fiă. Cânta-vomă la olaltă prin văile 
umbrose cântări de fericire; er colea 
lângă seră ne-amu duce turma’n strungă 
și noi în pragulă stâncei la lună și la 
stele cânta-vomă doine mândre, de dragă, 
de haiduciă, de vieță îndestulită, de cjile 
de norocă.

— Să fiă der cum cjicețL și fit1 bla
gosloviți de-acuma pe veciă, îubiții mei 
copii. _________

2. Decă te-ai constrînsă peste măsură 
trupesce seu sufletește, odihnește-te 
mai întâi o oră, și apoi scaldă-te. Când 
pleci la baiă umblă încetă și nu prea 
repede, căci altfeliu inima se iriteză 
și pelea asudă tare; îu astfelă de îm
prejurări o răcire mai intensivă a su- 
prafeții trupului în apă de rîu seu de 
mare este stricăciosă. Decă ai făcuta 
un drumă mai lungă, mai cu semă în 
arșița verii — pănă ai ajunsă la loculă 
de scăldată, pune-te și odihnesce, aș
teptă câte-va minute îmbrăcat, înainte 
de a te arunca în apă.

3) Nu te scălda nicl-odată după 
ce ai prândită bine, mai cu semă decă 
ai de gândă se înoți în ape afunde și să 
nu beai înainte de baie beuturl spir- 
tuose. RîurI, îu care nu suntă întocmite 
băi, nu le folosi la scăldată, decă nu’țl 
este cunoscută curentulă și gradul de 
temperatură ală apei.

4. Nu zăbovi, când te-ai desbră- 
cată, mult în aeră, ci aruucă-te mai de 
grabă în apă rece, după ce mai întâiu 
ai udată iute capulă întregă cu puțină 
apă. l’-ai stropită și fricționată puțină.

5. Este periculosă să te arunci 
în apă din înălțimi mari și cu capulă 
în josă.

6. Decă ți se face rău în apă 
rece, eșl imediată din baie. Decă nu 
sci să înoți bine nu te încumeți să 
mergi pre departe la locuri afunde, ci 
scaldă-te totdeuna laolaltă cu alțl prie
tini, cari suntă puternici și sciu bine 
înota. Inveță însă din copilăria să 
înoți în diferite posiții.

7. Nu pre esagera cu scăldatulă 
în timpă de veră; adecă nu te scălda 
într’o di mai de multe ori ca odată.

8. După ce te-ai scăldată nu te 
preumbla mult cu trupulă udă, mai cu 
semă când suflă ventulă și e răcore, 
ci uscă-te grabnică frecându-te și îm- 
bracăte imediată.

9. Este bine să te preumbli 
după baia rece câtva timpă și apoi să 
îți astâmperl apetitulă, care se desvoltă 
în urma băii. Nu este însă sănătosă 
să te apuci imediată după baie de lu
crări obositore spirituale seu trupeșei.

10. Odată pe săptămână spală-te 
bine cu săpună pe tot trupulă seu în 
baie, seu deoă în baie nu este per
misă, acasă și premenește-te mai de 
multe-orl în timpulă verii, cu deose
bire schimbă cămășile și ciorapii 
mai desu.

„Mes. Rom.u

Logodnă.
Dlu George Șerlănescu diu Rășinară 

s’a logodită cu d-ra Zoe I. Dulglierescu 
din Caracală.

D-lă Iuliu Muntean» din Deva s’a 

logodita cu d-ra Teresia Corrinu din 
Orăștia.

Felicitările nostre.

SCIRI TELEGRAFICE.
Wiesbaden, 14 Iulie. Președintele 

poliției s’a dusă la Regina Natalia 
a Serbiei și i-a declarată că decă 
nu va preda de bunăvoiă peprin- 
țulu de cortină, acesta va fi dusă 
cu forța dela ea. Prințulă de co
ronă a fostă predată erî înainte 
de amecjl președintelui poliției, la 
amet|I a și plecată și aseră a so
sită la Viena. Regina Serbiei va 
sosi astătțî dimineță în Viena.

Parisu, 14 Iulie. Duelulă dintre 
Floquet și Boulanger s’a terminată 
fiindă generalulu Boulanger gravă 
rănită în partea gâtului. Soirile de 
aseră spună, că rana generalului e 
forte seridsă. Nu pbte bine resufla 
și are mari dureri.

Parisu, 14 Iulie. Desvelirea mo
numentului lui Gambetta a dată pri- 
legiu la nisce grandidse manifes- 
tațiunî pentru republică. Mai alesă 
Floquet, care era veselă, a fostă 
salutată cu nesfârșite aclamațiuni.

Petersburgd, 14 Iulie. S’a pu
blicată ună ucază, prin care se sta- 
bilesce contingentulă de recruți pe 
anulă acesta cu 250,000 6meni față 
cu 235,000 în anulă trecută. Mai 
departe se promulgă legea prin 
care se prelungesce durata servi
ciului militară în armata activă și 
în cea teritorială.

DIVERSE.
Urmările beției. Distinsulă medică 

C. Lambroso constată în ună opă ală 
său, că bole din beția părințiloru se 
maștenesce dela părinți la fii, dela fii la 
nepoți, dela nepoți la strănepoți și încă 
în măsură progresivă. Ca esemple la 
acesta se aducă următorele dovedi: Ună 
omă bețivă a avută 5 copii, dintre a ■ 
ceștia 2 fii au devenită bețivi, o fetă a 
devenită nebună, altă fată a devenită 
imorală,- numai o fetă a rămasă sănă
tosă. Dintre 8 nepoți ai bețivului unul 
a fostă bună la minte, o fată a devenit 
prostituată, ună fiu a fostă stupidă, cu 
amețelă și bețivă, 5 fii (nepoți) au avută 
minte sănătosă, der toți au fostă lotri și 
bețivi. Ună strănepotă a fostă bolnă- 
viciosu, n’a trăită. Din altă familiă be
țivă, cu numele Junke, s’au născută în 
restimpă de 75 de ani ună numără mare 
de copii, nepoți și strănepoți și dintre 
aceștia au fostă și devenită : 200 dintre 
ei lotri și ucigători; 280 au devenită 
orbi de ochi, stupizi la minte și cu boia 
de amețelă; 90 s’au făcută fete desfrâ
nate și 300 au reposată îndată după 
nascere. Resultatulă acestei constatări 
este, că criminalitățile , nu se nască în- 
tr’atâta din necrescere, câtă mai multă 
din bolele de minte ce le moștenescă 
copii dela părinți bețivi.

Statistica pfiduriloru. Ministerulă de 
agricultură francesă a publicată statis
tica păduriloră din singuraticile state eu
ropene. Europa, abstragândă dela Turcia, 
Bulgaria. Bosnia și Herțegovina, are 
286.989 milione heotare de pădure, ceea ce 
face cam 18.7 procente din întrega su
prafața sa. Britania-mare și Irlanda suntă 
cele mai sărace în ce privesce pădurea, 
așa încâtă abia se vine pe unu locuitoră 
0.036 hectare. Danemarca e ceva mai 
avută în pădure, urmâză apoi Portugalia 
și Holanda. Mai multă pădure are Ru
sia. Ea are 200.000 milione hectare de 
pădure, ceea ce face cam 37 percente 
din estensiunea sa. Svedia are 17.569 
milione hectare. Ungaria are 29 percente 
pădure. Francia are pădure de 9888 
mii. hectare. Din aceste date se vede, 
că după Rusia, Ungaria e mai avută în 
ce privesce pădurea.

Câtu costă pacea în Europa? La în

trebarea acesta face „Bud. Tagblt.“ ur- 
mătorulă calculă: In tote statele Euro
pei la olaltă facă cheltuelile anuale pen
tru armată și marină 1881 milione fl. și 
armatele în Europa constau acjl cu to- 
tulă din 13 milione de omeni. Aceste 
suntă cifrele, cari trebue să le aibă îu- 
naintea ochiloră fiă-care, care vre să a- 
prețieze adevărata valore a „păcii ar
mate1* de care ne bucurămă de 17 ani. 
Pe fiă-care ană jertfescă poporele Euro
pei 1881 milione fl. bugetului de răsboiu, 
— acesta e darea în bani; și 13 milione 
omeni trebue să alerge la prima chiă- 
mare a beliduciloră lorii sub steagă. gata 
fiindă a muri în câmpulă de bătaiă, — 
acesta e darea în sânge.

Imormentați de vii. Cu ocasiunea re- 
înoiriloră ce se facă acum la biserica S.- 
Gretogano din Zara, întemeiată în secu- 
lulă ală 12-lea, s’au descoperită mai multe 
morminte vechi sub lespezile de petră, 
ce alcătuiau podela din naia bisericei. 
Aceste morminte aujdată la lumină nisce 
lucruri de totă interesante. In unulă din 
ele, din secululu ală 16-lea, s’a constatată 
pe deplină din osămintele îmoiQnentatu- 
lui, că respectivulă a fostă de viu îngro
pată și că elă după îmormântare șl-a 
încordată tote puterile spre a eși din 
mormentă. Coperișulă sicriului era dată 
în laturi. Capulă, umărulă stângă și 
brațulu stângă erau afară din sicriu. Ce
lelalte osăminte erau în sicriu, der nu 
în modă naturală aședate, genunchele 
stângă era înțepenită în coperișulă si
criului, așa că din tote se putea conchide 
la chinurile groznice, în cari a murită 
nefericitulă. înfățișarea acesta avu o 
influință atâtă de deprimătore asupra pri- 
vitoriloră, încâtă mulțl din ei începură 
să sbiere, er o femeă a și amețită. In 
ună alta mormânta aflară în acelașă si
criu osămintele a doi omeni deosebiți, 
avândă la capă rămășițele unei cununi 
de flori artificiale. Săpăturile se con
tinuă.

Cursulu la bnrsa de Viena
din 13 Iulie st. n. 18bo.

Cursiilft pieței IBrașovu
din 14 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
Argintii românescâ • „ 8.68 ,. 8.70
Napoleon-d'ori . . • „ 9.88 „ 9.92
Lire turcescl . . • „ 11.20 „ 11.24
Imperiali .... . ,. 10.20 „ 10.24
GalbinI .... „ 5.88 „ 5.91
Scris, fonc. „Albina" 6“/0 „ 101.— „ _ ._

n n r 5",. „ 98.— „ 98.50
Ruble rusescl • „ HL- „ 118.
Discontulă . . . 6'(2—8° , pe ană.

Renta de aura 4“/0................................101.70
Renta de hârtia 5°,0................................. S9.45
Imprumutulă căiloru ferate ungare . 151.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 97.50
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (-2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei câiloru terate de

ostil ungare (3-a emisiune) . . 115.— 
Bonuri rurale ungare.............. 105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.8-9
Bonuri rurale Banatti-Timișu . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.50
Bonuri rurale transilvane......... 104.40
Bonuri croato-slavone.............. 101.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.........................................100.60
Renta de hârtia austriacă .... 80.30
Renta de argintă austriacă .... 82.40
Renta de aurii austriacă.......................112.30
LosurI din 1860 ................................ 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 875.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 298.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 307.60 
Galbeni împărătesei ....................... 5.9 L
Napoleon-d’orI.............................................9.90'
Mărci 100 împ. germane.................. 61.25
Londra 10 Livres sterlinge .... 96.35
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................124.75

SW* Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potii cum- 
pera în tutungeria I. Gross, în li
brăria Aicolae Ciurcu și Adolt 
Albrecht.

Editară și Redactorii responsabilă:
Or. Aurel Mureșianu.
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Farbig, schwarz und weiss Seiden-Moiree von
J QC Lm bis fi. 7.60 per ITietcr (antique uiib fran^ais) vcrfciifrct robcn nnî» ftiirfincifc
-■ OJ KT. jollfrci bas t'nbrik-Dfpot G. Ileiiiiebeix (F. F. bofliefcrnitt), Zurich, 
j IHnftcr iimacbcnb. J5ricfc 10 fr. porto.

Weisse Seidenstoffe von 65 kr. |
’ ftiirfn’cifc jollfrei bas Fabrik-I>epot G. lleiineberiț (F. F. Hofliefvraiitb Zii rich. J 

IHiifter uinachcuî». ^riefe 10 Fr. porto. 20,24—12 >
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Care este cea mai buna hârtia pentru țigări?

. SiWIUd*. I? Simaw !SÎO»

c*7—-»

A «n»niF<unmju j<nrt p(M)« \ 
--------SIM¥J--------  

tlMVOIWOÎi
NI31SNnV39 I11™!
iisc mo®»» ®o

Acesta întrebare 
forte importanții 
pentru iiă-care fu- 
mătoră de țigări s’a 
stabilită deja în mo
dulă celă mai ne- 
dubios'

A» este reclamă 
golă, ci unu faptă 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulă rangă 
pe basa analiști com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerță, că hărți a 
de țigări

ibwwi»”** num" s isom |

|UVT>
enojHOO lavnun va sî iijkvii 1 
imnn .gK'»j«s'.vr> 3? mo !

pentru că tote celelalte suntu fără de îndoelă:
și etzxxâ.g'ir ©_

“eritabilti se află:
în Brașovu

I. I.. A A. H essli a iniei-
Emil I’orr
Demeter Eremins
Karl Schuster, farmae.
Iiilius Hornung- .,
I. GuOS „
E<1. Kugler, farm.
Iul. Miiller, _
N. Grădinar

In Kădauți la Domnii:
U. Teicii manii
A. v. Rossignon
A. Decani 

Deutselier.

Domnii;
Heinrich Zintz
Cari Irk
Heinrich Rhein
Ratz I.ajos
Karl Kin-
Ferii. Iekelius, farm, 
loll. Lerclienfelil
Karl Tiipfner
George Sfefanoviei.

In Șiret ii la Domnii:
Israel Sommer
I’ll. Zettel
1. Deinpniak Veil.

„LES DERNIERES CARTOUCHES11
și

W „DOROBANȚUL^“ “W 
din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisu, 

G5 Boulevard Eidmans.
este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.

După ce s a stabilita acesta între altele prin |Dr. Pohl, profesorii, la facultatea tecii- 
nica în 1 iena, Dr. Liebermann, profesorii și conducătorii alu stabilimentului chemicâ de 
statu în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noufi higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produsH chiar resultatulu strălucită, că hărtiele de țigări ,,Les dernieres Car- 
touches*4 și ,,Dorobanțulu“ sun tu cu 23—74'70 mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutun îi cu 23—77" rt mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hârtia. a cărei Etiquetă semenă cu desemnulu aci imprimată și care 
ortă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisu unu depositu pentru vendare eu gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

5G.12—6

In Suream la Domnii:
Nathan S. Hausierer
E. Liska
1. Symonowiez
H. Beiner.

BRAUNSTEIN FRERES,
WIEIV, I. Bez.. Scliottenriiig iVr. <J.>

și afiă aceste articole la tote firmele mai mart, cari au de vendare asemenea mărfuri.

193.50-30

Câștig laterals fle 10 fl. pe fli 
fără capitală și tară risicu prin 
venețarea de losuri plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesce
Societatea de schimbă din Budapesta

Adler & Comp., Budapest.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei” 
â 5 cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Cinrcn și Al
brecht & Zillich.

Nru 592—1888.

COHCUHSU.
95,3—2

La scolele reuniunei foștiloru grânițerî din regimentulă 1 ro
mână simtă de conferită pe calea concursului:

1. Postidu de inretutoră diriginte la, scala, din (Jugie.ru, comitatulă 
Huniedorei, cu salariu anuală de 350 ti., apoi cuartiră în edificiulă 
<e!u nou alu scolei și lemne de focă.

2. Postidu, de învetătoru secundară, eventuală învețătore la. scula, din 
Vistea inferiorii, comitatulă Făgărașului, cu salariu anuală de 240 11. 
v. a. precum și cuartiră și lemne de tocă.

3. Postidu. de învdtătoru, secundară la scola din Lisa, comitatulă Fă
gărașului, cu salariu anuală de 180 fi. apoi cuartiră și lemne de focă.

Retlectanții la aceste posturi au se-și subșternă suplicele in
struite cu diploma de cualificațiune din studiele pedagogice și din 
limba maghiară, eventuală și alte documente celă multă până în 
75 Augusta st. n. a. c. Iu.

Comitetulii administrativii alii fondului și scâleloru foștiloru 
gTănițerl din regimentuln I românii în Sibiiu-

Sz. 5811—1888 tkv.

Telekkonyvi HircLetaieny.
A brassoi kir. torvenvszek mint telekkonyvi hatbsâg kuzliirre 

teszi, hogy a Zernesti 795 sz. țjkv. elveszven, as uj helyszineles 
folytân potoltatott es a telekkonyvi tervezet el keszittetven az elfo- 
gadtatott.

Ezen telekkonyv ujbdl 795 szâmot kapott es abba bejegyezte- 
tett Brasso vărosa tulajdonât kepezd 10,178-a hr. szâmu erdoreszlet 
708 hold terulettel es 10,178-e hszâmu erdoreszlet 734 hold teriîlet- 
tel. Felhivatnak tehât mind azok kik ezen telekjegyzokonyvben felvett 
ingatlanokhoz valamely igazităst, kiegeszitest, lejegvzest, hozzajegy- 
zest, vagy ătjegvzest igenyelhetni velnek, azotat 1889 evi măjus 
1-eig jelentsekbe.

Azok pedig, kik ezen fekvokre netalân regi betăblăzott zâlog- 
.jogokat akarnak ervenyesiteni, az ătkeblezes irânti igenyeiket 1889 
Julius 1-eig jelentsekbe.

Brasso, 1888 evi junius ho 20-ăn.
J /Ar. ti:s.zek mint tlkkci hatusdg.

ad. Nr. 76—1888 96.3—3CONCURSU.
Devenindă vacantă postulă de învețătdre la școla elementară 

a Reuniunei femeiloru române din Sibiiu, pentru ocuparea aceluia 
se escrie prin acesta concursă.

Doritdrele da a ocupa acestă postă, care e împreunată cu ună 
salariu anuală de 500 fl. v. a. și 100 fi. bani de cuartiră, voră ave 
se presinte următorele documente:

<0 atestată de boteză;
b) atestată de cualificațiune pentru scolele elementare;
r) testimonii despre eunoscerea perfectă a limbei române, ca limbă 

de propunere, și despre cunbscerea limbei maghiare; care voră 
documenta, că sciu perfectă și limba germână, eventuală și 
francesă, voră ave preferință.

Petițiunile provăcjute cu documentele numite mai susă suntă 
a se presenta subsemnatului Comitetă pănă la 8 Augustă st. n. 1888.

Din ședința comitetului lleuniunei femeiloru române din Sdiiiu, 
ținută la 5 Iuliu st. n. 1888.

2v£a,ria Ocsma, ZDr. ZSxxssvi,
președintă. secretarii.

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

Treimlu de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulu mixtu Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulu accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
TrenulU mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după arnerjl.

II. Sosirea trenuriloru:
4. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute îuainte de amed’i
Trenulii mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela
>» r

o

G n

Brașovă la lleșnovu-Zcriiescl-Branil: 12 <5re 30 m. după amedl 
„ „ Zisimt: 4 ore după amedl.
n îu Sti-uime [S. GeorgI]: 1 oră 30 minute ndptea.
n la Făgărașil: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea posteloru:
a) Dela BepiovU-Zernesti-Brantt la Brașovă : 10 ore înainte de amedl.
b) „ Zizbiîi la Brașovă: 9 ore a. m.
<:) Din Silcuimc la Brașovă: 6 dre sera.
d) n Făgăra^u la Brașovă : 2 ore dimineța.
e.) „ Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.

Jugie.ru

